
 
 

Arrangementsstøtte / tilskudd 

Har klubben din noe spesielt å markere, for eksempel jubileum, besøk av en mester, eller noe 
annet? Hva da med å arrangere et nasjonalt mesterskap som en del av en slik markering. For å 
gjøre dette enklere for klubber, gi dem lenger tid til planlegging etc. går NKF derfor nå ut med 
utlysning av nasjonale og regionale stevner for de tre kommende sesongene.  

Dette vil også kunne gi tid til skikkelig markedsføring av eventuelt kommende spesielle anledninger 
og stevnet. Nå er det også enklere å gjennomføre et stevne da det er dommerstanden som fører 
lister og holder kontrollen med utøverne under hele stevnet. Man slipper da en god del arbeid som 
tidligere ble utført av arrangørklubben. Med andre ord; det er nå lettere å være arrangør med 
tanke på det tekniske ansvaret i sekretariatet.  
  
Karateseksjonens styre har vedtatt nye satser til støtte for arrangementer. 
Fra 2014 skal det utbetales økonomisk støtte til klubber som arrangerer karatestevner etter følgende nøkkel: 

 Internasjonale stevner og NM individuelt – kr. 30 000 
 Lag NM og Regionsmesterskap – kr. 15 000 
 NC og Regionale stevner med over 100 starter – 10 000 
 NC og Regionale stevner med under 100 starter – % i forhold til antall påmeldte (eksempel 65 

starter = kr. 6500) 
 Andre rapporterte stevner – kr. 5000 
  

Vedtak nr.85 gjelder fra 01.01.2014. Arrangørklubben tar ansvar for lege på stevnet. 
 
For å få godkjent stevne til utbetaling av stevnestøtte må stevnene registreres i terminliste for 
karate. Ønsker klubben at deres stevne blir arrangert i regi av forbundet (det betyr ovennevnt 
støtte) må administrasjonen få informasjon om dette senest i begynnelsen av budsjettår slik at 
stevnene legges inn i budsjettet for karateseksjonen. Det er uaktuelt å få det til midt i sesongen.  
   
Forbundet vil forsøke å arbeide tett med enhver som får arrangementene for at disse skal bli best 
mulig. 
 
Ta kontakt for mer informasjon: robert@kampsport.no 
  
Med vennlig hilsen 
 
Styret 
Norges Kampsportforbund Karate Seksjonen  


